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BEVEZETŐ
A Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont elsődleges célja és feladata, hogy a kerület
sportkoncepciójával összhangban a szabadidős tevékenységeket és a lakosság sportigényeit
kiszolgáló lehetőségek körét bővítse, a testnevelés és a sport részterületeit egymással
szorosabbra fűzze.
2017 őszétől több olyan sportfoglalkozást indítottunk be, amely lehetőséget biztosít a
kerületben élőknek a testedzésre, egészségi állapotuk megőrzésére, javítására: jóga, zsírégető
torna, szenior tánc, nordic walking. Közülük többet ingyenesen, a fizetősöket kedvezménnyel
vehetik igénybe az I. kerületi lakosok. Ezek tovább működtek 2018-ban is, körüket bővítettük
a gyerekjógával, és az egyéni, illetve csoportos tenisz foglalkozásokkal.
A családokat minden hónap utolsó péntekjén a Czakós Családi Délután keretében a gyerekek
számára érdekes, szórakoztató programokkal vártuk. Szerveztünk farsangot jelmezversennyel,
kézműves foglalkozást, arcfestést, tökfaragást, bábszínházát. Voltak meghívott vendégeink is.
Hegedűsné Tóth Zsuzsanna - az ELTE Tanító- és Óvóképző oktatója - Tesz-vesz muzsika
címmel csoda hangszereivel és zenés meséjével. Kaszab Tibor - a Kölyökidő Alapítvány
zenésze - Mini táncházzal örvendeztette meg a kicsiket és szüleiket. A látogatók számára a
részvétel ingyenes volt.
A nyári szezont hagyományosan a Tavaszköszöntő Sport- és Egészségnap nyitotta, melynek
keretében sportvetélkedőkre, bemutatókra, kézműves programokra, életmód tanácsadásra,
egészségügyi szűrővizsgálatra került sor, és természetesen a népszerű ugrálóvár sem
maradhatott el.
2018-ban először rendeztünk gyereknapot, mely nagy sikert aratott.
Vecsey András képviselő úr szervezésében 25. alkalommal mérkőzhettek a focicsapatok az
Egyházi Labdarúgó Bajnokság keretében. Az esemény díszvendége Gera Zoltán, az FTC
labdarúgója volt.
Sor került még a Kortalanul Családi és Sportnapra, mely a Budavári Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központ és a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont közös rendezvénye, Ebben
az évben az Oxygen Wellness Sportegyesület is csatlakozott hozzánk, részvételükkel színesítve
a programot.
A Budavári Önkormányzat Nyárbúcsúztató Báljának hagyományosan a Sportközpont adott
otthont.
Jól sikerült az I. kerületi családok és baráti társaságok számára szervezett bográcsos lecsófőzés
is.
Valamennyi rendezvényünk ingyenes volt a látogatók számára.
A téli

időszakban a Sportközpont területén az Oxygen Wellness működtet fedett

korcsolyapályát. A korábbi években a nyitott jégpálya az időjárás változékonysága miatt
kevésbé volt kihasználható, ez a probléma megoldódott. Hétköznap 7,45 - 16.00 óráig a
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kerületi iskolák testnevelés óra keretében, és az óvodák ingyenesen korcsolyázhatnak, az
igényeik alapján összeállított órarend szerint. Hétvégén a lakosság számára tartottak nyitva.
A lakosság ingyenesen használhatja a futópályát, a kültéri fitnesz eszközöket, és az új
gumiborítású kézilabdapályát, ennek eredményeként nőtt ezek kihasználtsága. Sokan vették
igénybe a kültéri pingpongasztalokat is.
A nyár folyamán a Budavári Önkormányzat Napközis Táborának biztosítottunk lehetőséget a
sportpályák és eszközök használatára.
Ebben az évben is napi kapcsolatban álltunk a testnevelő tanárokkal, akik rendszeresen
tartottak testnevelés órákat pályáinkon. A tanév végén több kerületi iskola tartott sportnapot
a Sportközpontban. Az érettségi időszakban a középiskolák vették igénybe pályáinkat a
középszintű testnevelés érettségi gyakorlati részének lebonyolítására.
Tavasszal a Közép Budai Tankerület (I., II., XII. kerület) testnevelői számára továbbképzési céllal
szakmai konferenciát szerveztünk „A judo alapelemeitől az érettségire való felkészülésig"
témában.
Az iskolák diákolimpiái versenyeit a Sport- és Szabadidőközpont koordinálja. Ezek a versenyek
minden évben a tanév folyamán folyamatosan zajlanak. A versenyeken kívül rendszeresen
tartottak testnevelés órákat pályáinkon.
Jó kapcsolat, sikeres együttműködés alakult ki a kerületi óvodákkal, bölcsődékkel, és a
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központtal. A Családsegítő Központ több
alkalommal tartott továbbképzést közszolgálati munkát végző segítőinek a Sportközpontban.
A Farkas Ferenc Zeneiskola rendszeres használója
rendezvényeket, vizsgákat, órákat tartottak nálunk.

volt

a

közösségi

termünknek,

A Budai Futball Clubbal (Tabáni Spartacus jogutódja) változatlanul szerződésben állunk,
utánpótlás csapataik egész évben a füves és műfüves futballpályán tartották edzéseiket.
Heti rendszerességgel igénybe vették az atlétikapályát a Tabáni Spartacus tájfutói, a műfüves
futballpályát a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum dolgozói.
Több bérlője is volt a Sportközpontnak, a teniszpályákat folyamatosan, a műfüves
futballpályát hétköznap az esti órákban, és hétvégén vették igénybe.
Az év folyamán több nagyszabású rendezvényre bérelték ki a Czakó utcai Sport- és
Szabadidőközpontot, volt közöttük nemzetközi is.
Fontos megemlíteni, hogy 2018-ban a Budavári Önkormányzat finanszírozásával nagyon sok
felújítás, beruházás valósult meg. Az aszfaltos kézilabdapálya új, korszerű gumiborítást kapott,
felújítottuk a lelátó melletti rézsűt, ami nemcsak szebb, de biztonságosabb is lett. A futópálya
lelátó felöli oldalán talajba süllyesztett világítótestek elhelyezésére került sor, ezzel
biztonságosabbá téve a sötétedés utáni pályahasználatot. A műfüves futballpályán korszerű,
műanyag üléseket szereltünk fel. Egy büfé faház telepítésére is sor került, mely 2019
tavaszától kezdi meg működését. A Hegyalja úti kerítés mentén, és a nyitott pagoda épület
mögötti rézsű tetején sövényt telepítettünk.
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A felújítási munkálatok megszervezésében nagy segítségünkre volt a GAMESZ.
2018 tavaszán ingyenes mikrochip leolvasó hellyé váltunk, ezzel segítjük az árva kutyákkal
foglalkozó „Vigyél haza" Alapítvány munkáját.
Programjainkat 2019-ben tovább bővítjük, hogy több lehetőséget biztosítsunk a kerületben
élőknek egészségi állapotuk megőrzésére, sportolásra. A felújítások folytatódnak. Még szebb,
vonzóbb környezetben szeretnénk fogadni vendégeinket.
Összességében sikeres évet zártunk, a folyamatosan szépülő, korszerűbbé váló környezet, a
programok egyre több látogatót vonzanak a Sportközpontba.

Budapest, 2019. január

né Dobos Zsuzsanna
intézményvezető

4

JANUÁK
A Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont területén az Oxygen Wellness a téli hónapokban
fedett korcsolyapályát üzemeltetett, melyet hétköznap 7.45 - 16.00 óráig - az igényeknek
megfelelően előre elkészített órarend szerint - a kerületi iskolák testnevelés óra keretében, és
az óvodák ingyenesen használhattak. Hétvégén a lakosság számára tartottak nyitva.
A Czakós Családi Délután keretében farsangot szerveztünk jelmezversennyel a kisgyerekes
családoknak.

Diákolimpiái versenyek:
Folytatódott az I. kerületi iskolák kosárlabda bajnoksága 10 lány és 10 fiú csapattal.
Az Egyetemi Katolikus Gimnáziumban került megrendezésre közel 40 tanuló részvételével a
sakkverseny.

DEBKUÁR
A jégpálya változatlanul nagy sikerrel működött.
A Közép Budai Tankerülethez (I., II., XII. kerület) tartozó általános iskolák alsó tagozatos
tanulóinak rendezett játékos sportvetélkedőn kerületünket a Batthyány Lajos Általános Iskola
csapata képviselte.
A Czakós Családi Délután Tesz-vesz muzsika programmal várta a gyerekeket, Hegedűsné Tóth
Zsuzsanna hangszerei nagy sikert arattak.

Diákolimpiái versenyek:
55 fő részvételével lezajlott az asztalitenisz diákolimpia.

MÁRCIUS
11-én bezárt a korcsolyapálya, elkezdődtek a bontási munkálatok.
A hónap közepén a füves futballpálya szokásos tavaszi felújítása kezdetét vette.
Ebben a hónapban került sor a férfi zuhanyzó részleges felújítására - ajtók javítása, összefolyó
cseréje.
A hónap végén megindult a teniszpályák helyreállítása.
A Czakós Családi Délután keretében kézműves foglalkozás és arcfestés volt a program.

Diákolimpiái versenyem
A Toldy Ferenc Gimnázium adott otthont a röplabda diákolimpia mérkőzéseinek. 3
korcsoportban 26 csapat indult a versenyen.
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ÁPRILIS
12-én a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum tartott fizikai felmérést saját dolgozóinak.
14-én került megrendezésre a Sportközpont hagyományos Tavaszköszöntő Sport- és
Egészségnapja, melynek keretében sportprogramok, bemutatók, kézműves foglalkozás,
arcfestés, ugrálóvár, életmód tanácsadás, egészségügyi szűrővizsgálat várta a családokat.
A felújított pályákkal megkezdődött a szabadtéri tenisz szezon.
21-én, a Föld Napja programhoz kapcsolódóan Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester úr
sajtótájékoztatót tartott a Sportközpontban, melynek keretében bemutatta a kerület által
újonnan vásárolt elektromos meghajtású szállító és utcatakarító járműveket. Polgármester Úr
kezdeményezésére ingyenes mikrochip leolvasó hellyé váltunk, így azóta nálunk is lehetőség
van az elkóborolt kutyák beazonosítására.
29-én az Oxygen Wellness ingyenes sportnapot tartott, melyen elsősorban I. kerületi lakosok
vettek részt.
Nagy sikere volt a Czakós Családi Délután Mini táncház programjának, ahol Kaszab Tibor
zenélt, mesélt, és megtáncoltatta a vendégeket.

Diákolimpiái versenyem
A mászó-függeszkedő verseny lebonyolítását a Petőfi Sándor Gimnázium vállalja évek óta,
ebben az évben 7 középiskolai csapat versengett.
A Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium adott otthont a kerületi
floorball tornának, melyen 2 korcsoportban összesen 9 csapat indult.
A Sportközpontban került megrendezésre az atlétika többpróba verseny, melyen az általános
iskolák 1. osztályától a gimnázium 12. évfolyamáig több mint 150 diák vett részt.
Minden évben a diákolimpia legtöbb tanulót megmozgató eseménye a mezei futóverseny,
melynek helyszíne a Vérmező. Ebben az évben 550-en teljesítették a korcsoportjuknak
megfelelő távot.
A hónap végén megkezdődött a kerületi labdarúgó bajnokság tavaszi fordulója, 6
korcsoportban 29 csapat mérkőzött egymással.

MÁJUS
Ebben a hónapban két jelentős, már hagyományosnak mondható labdarúgó tornának adott
otthont a Sportközpont. 6-án a Budai Futball Club (a Tabáni Spartacus Labdarúgó
Szakosztályának jogutódja) XII. Machos Ferenc Labdarúgó Emléktornája zajlott le.
26-án pedig Vecsey András képviselő úr szervezésében 25. alkalommal került sor az I. kerületi
Egyházak Labdarúgó Bajnokságára. Az esemény díszvendége Gera Zoltán, az FTC labdarúgója
volt.
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A Kihívás Napja programra kerületünk 2018-ban is benevezett. Az iskolák saját kereteik között
szervezték meg ezt a napot. A Sportközpont pályáit az óvodások népesítették be, és az
óvodapedagógusok vezetésével boldogan vetették bele magukat a mozgás örömeibe. Aznapra
ugrálóvárat is felállítottunk, amit nagy lelkesedéssel vettek birtokba a kicsik.
A Hegyalja úti kerítés mentén sövény telepítésére került sor.

pidKoiimpidi versenyek:
Folytatódott az áprilisban megkezdett labdarúgó bajnokság.

JÚNIUS
2-án

első

ízben

rendeztünk

gyereknapot,

ahol

ugrálóvárral,

játékokkal,

kézműves

foglalkozással, arcfestéssel kedveskedtünk a kicsiknek és a nagyobbaknak. Kereső és mentő
kutyák kiképzéséből is kaphattak egy kis ízelítőt.
6-án a Szilágyi Erzsébet Gimnázium, 8-án a Szt. Gellért Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium, 13-án az Egyetemi Katolikus Gimnázium, és 14-én a Lisznyai Utcai Általános Iskola
tartotta sportnapját a Sportközpontban.
Ebben a hónapban több kerületi középiskola vette igénybe pályáinkat a középszintű
testnevelés érettségi gyakorlati részének lebonyolítása céljából.
A testnevelő tanárok záróértekezletén köszöntöttük Takács Zoltánt, a Toldy Ferenc
Gimnázium testnevelő igazgatóhelyettesét, aki Virág Benedek díjat kapott a kerületben
végzett sok éves munkája elismeréseként, és elbúcsúztunk Homoki Évától, a Lisznyai Utcai
Általános Iskola testnevelő tanárától, aki nyugdíjba vonult. Kiértékeltük az évet, a diákolimpiái
tapasztalatokat.
A hónap folyamán került sor a Czakó utca felöli oldalon a fák gallyazására,
26-ától nyolc héten keresztül ismét a Lisznyai Utcai Általános Iskola adott otthont a Budavári
Önkormányzat Napközis táborának. Ez idő alatt a Sportközpont lehetőséget biztosított a
táborozóknak a sportpályák és eszközök használatára.

JÚLIUS
Ebben

a

hónapban

kezdetét vette az

ingatlan

nagyszabású felújítása.

Elkészült a

kézilabdapálya új gumiburkolata, megtörtént a lelátó melletti betonszerkezet elbontása és a
rézsű kialakítása, füvesítése, a futópálya részleges javítása, valamint a büfé faház alapozása és
közművesítése.
Sor került a füves futballpálya felújítására, és a műfüves pálya speciális eszközökkel történő
karbantartására.
A hónap végén sajnálatos módon a főépület előtti víz főnyomócsőben csőtörést észleltünk,
melynek feltárása megkezdődött.
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AUGUSZTUS
Sikeresen kijavították a törött víznyomócsövet.
A műfüves futballpályán korszerű, műanyag üléseket szereltünk fel.
Megtörtént a büfé faház telepítése.
25- én a Budavári Önkormányzat szervezésében került sor a hagyományos Nyárbúcsúztató Bál
megrendezésére, ahol színes programokkal várták a kerületi lakosokat. Az est sztárfellépője a
Mogollon Band arizonai együttes volt, akik fergeteges hangulatú koncertet adtak, mely után
csodálatos tűzijátékban gyönyörködhetett a több száz vendég.

SZEPTEMBER
13-án tartottuk a kerületi testnevelő tanárok évnyitó értekezletét, ahol megbeszéltük a
diákolimpiái versenyek éves programját, és az egyéb teendőket.
15-én a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ, az Oxygen Wellness
Sportegyesület és a Sportközpont közösen megrendezte a Kortalanul Családi és Sportnapot,
melynek

mottója

az

egészség

és

az

egészségtudatosság

volt.

Színpadi

műsorok,

mentálhigiénés
és
egészségmegőrző
beszélgetések,
táplálkozási
tanácsadás,
sportfoglalkozások, kézműves műhely, gyerekprogramok, civil szervezetek bemutatkozása, az
Oxygen Wellness edzői által tartott bemutató edzések, kutyás bemutató várta az
érdeklődőket. Bográcsban finom ebédet készítettek az Egyesített Bölcsődék dolgozói,
23-án lecsófőzésre került sor, melyet Varga Antal alpolgármester úr szervezett családok és
baráti társaságok számára.
22-én az I. Kerületi Rendőrkapitányság Rendvédelmi Sportnapját bonyolították le.
Elkészült a főépület végében lévő lépcső tetején a vízelvezetés, így esőzéskor már nem okoz
gondot a nagy mennyiségű csapadék.
26- án az atlétika többpróba versenyét rendeztük meg az általános iskolai korosztályoknak,
ahol 26 csapat, 160 tanuló indult.

OKTÓBER
6-án az Országos Lengyel Önkormányzat Sportnapja volt a Sportközpontban.
A hónap közepén véget ért a szabadtéri tenisz szezon, megkezdődött a korcsolyapálya
előkészítése.
A futópálya lelátó felöli oldalán talajba süllyesztett világítótestek elhelyezésére került sor,
ezzel biztonságosabbá téve a sötétedés utáni pályahasználatot.
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A hónap végén a „72 óra kompromisszum nélkül" elnevezésű országos akció önkéntesei
segítségével sövényt telepítettünk a szabadtéri játszóeszközök és a nyitott pagoda mögötti
rézsű tetejére.
A Czakós Családi Délutánon megtanítottuk a gyerekeket tökfámpást faragni.

Diákolimpiái versenyek:
A 2018-2019-es tanév labdarúgó bajnokságának őszi fordulója zajlott le októberben, 30 csapat
részvételével.
Az általános iskolás korosztály atlétika többpróba versenyének lebonyolítására is sor került,
ahol 160 tanuló indult.

SJOVEMSm
A jégpálya építési munkálatai zajlottak.
Elkészült az iskolák és óvodák igényei alapján összeállított korcsolyapálya órarend.
A Czakós Családi Délután meghívott vendége a Meselátó Bábtársulat volt, előadásuk nagy
sikert aratott.

Diákolimpiái versenyek:
Elindult ennek a tanévnek a kosárlabda bajnoksága 13 csapat részvételével.
Mászó-függeszkedő

versenyt

rendeztünk

középiskolás

tanulóknak

a

Petőfi

Sándor

Gimnáziumban.
Lebonyolításra került az asztalitenisz diákolimpia, melyen több mint 60 kerületi tanuló mérte
össze tudását.

DECEMBER
A szokatlanul meleg időjárás miatt csak december 1-jén nyitott meg a korcsolyapálya. Átéli
szünet ideje alatt egész napos nyilvántartással üzemelt.
A büfé faház belső villanyszerelési munkái elkészültek.

Diákolimpiái versenyek:
3-án, négy iskola alsó tagozatos tanulóinak részvételével „Mikulás váltó" néven játékos
sorverseny megrendezésére került sor a Budavári Általános Iskolában.
Folytatódott a kosárlabda bajnokság.
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